Výzva k podání nabídky – VÚ,DDŠ,SVP.ZŠ,SŠ a ŠJ Boletice – TESCO pracoviště
Slovanská , ISPROFIN 2331120417

Výchovný ústav, dětský domov se školou,
středisko výchovné péče, základní škola,
střední škola a školní jídelna
Vítězství 70
407 11
Děčín 32

Vyhlašuje
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.ze dne 14.března 2006 o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
výzvu více zájemců o veřejnou zakázku malého rozsahu
k podání nabídky na předmět zakázky:

VÚ,DDŠ,SVP,ZŠ, SŠ a ŠJ Boletice – TESCO pracoviště Slovanská
PODMÍNKY SOUTĚŽE
Informace o zadavateli
Název:
Sídlo:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:
IČO :
Bankovní spojení:
Telefon/fax:
Pracovník poskytující informace:

Výchovný ústav, dětský domov se školou,
středisko výchovné péče, základní škola,
střední škola a školní jídelna
Vítězství 70, 407 11 Děčín 32
PaedDr. Jaroslav Žejdl - ředitel
47274379
KB,a.s.pobočka Děčín, 3932140277/0100
+420 412 594 901, +420 412 594 953
Miroslav Vorel – investiční referent
m.vorel@vuboletice.cz
+420 412 594 924 , 720 269 610

Předmět nabídky: VÚ,DDŠ,SVP,ZŠ,SŠ a ŠJ Boletice – TESCO pracoviště Slovanská
Místo plnění zakázky
Výchovný ústav, dětský domov se školou,
středisko výchovné péče, základní škola,
střední škola a školní jídelna
pracoviště Slovanská 22, Děčín VI, 40502

Způsob hodnocení nabídek
Výběr dodavatele bude proveden na základě dodržené specifikace a nejnižší nabídkové ceny.
podle vyplněného výkazu výměr, který je součástí výzvy.

Upozornění zadavatele
Obsah nabídky bude řazen takto:
- krycí list nabídky
- obsah nabídky
- identifikační a kontaktní údaje o dodavateli (obchodní firmu / jméno dodavatele, sídlo
dodavatele, úplnou adresu dodavatele pro poštovní styk, jméno pracovníka pověřeného věcným
jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČO, DIČ, telefon, fax, e-mail)
- podrobný popis a specifikace nabízeného plnění veřejné zakázky, z nichž je patrné dodržení
požadavků zadavatele
- vyplněný výkaz výměr – příloha k zadání
- harmonogram prací
- nabídková cena - položkový rozpočet bez DPH , DPH 9% , cena s DPH
- návrh smlouvy o dílo
- splatnost faktur 30 dní
- zálohy se neposkytují
- reference o provedených zakázkách stejného charakteru
- prohlášení dodavatele o době platnosti nabídky
- pojištění odpovědnosti firmy
- prohlášení dodavatele o nabídkové ceně
- ostatní doklady a přílohy.
Vaši nabídku doručte osobně nebo doporučenou poštou v zalepené obálce opatřené razítkem uchazeče do
sekretariátu ředitele na adresu:
Výchovný ústav, dětský domov se školou,
středisko výchovné péče, základní škola,
střední škola a školní jídelna
Vítězství 70, 407 11 Děčín 32

Termín předání nabídky: do 13.8. 2008 do 14.00 hod. sekretariát ředitele
Boletice , Vítězství 70
Otevírání obálek neveřejné
Obálku označte ,,Výběrové řízení – TESCO pracoviště Slovanská - Neotvírat – SOUTĚŽ“.
Dle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu.
Zadavatel si tímto vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu o dodávce (a to i bez uvedení důvodu) s žádným
z uchazečů.
O vyhodnocení budete informování do 15 dnů od doručení nabídky.
Požadavky zadavatele na provádění zakázky
Součástí nabídky uchazeč dodá písemný návrh smlouvy vč. platebních podmínek, sankčních a výpovědních lhůt.
Uchazeč předkládá svou písemnou nabídku bezplatně, z předání nabídky nemůže vůči zadavateli uplatňovat
žádné nároky. Škrtání, změny a dodatky nebo neúplně zpracovaná nabídka opravňují zadavatele aby ji vyřadil
ze soutěže. Podkladem pro zadání zakázky je bezvadně zpracovaná nabídka a uznání podmínek soutěže
zadavatele.
Nabídka i uznání podmínek soutěže musí být podepsána odpovědným zástupcem uchazeče.
Závěrečná ustanovení
a) Všichni uchazeči, kteří podají nabídku v určeném termínu, tímto úkonem bezvýhradně tyto podmínky
soutěže přijímají.
b) Zadavatel prohlašuje, že všichni výzvou oslovení uchazeči mají stanoveny shodné podmínky.
c) Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnění nebo doplnění podmínek soutěže ještě před odevzdáním
nabídek, neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem, dále odmítnout všechny nabídky, případně soutěž
zrušit bez udání důvodů.
d) Dodavatel poskytne v nabídce e–mailovou adresu.
e) Závěrem zájemce písemně prohlásí, že plně respektuje tyto požadavky a podmínky pro zpracování
nabídky stanovené zadavatelem.

-Nabídka bude provedena podle schválené projektové dokumentace , kterou si můžete zapůjčit bezplatně
v kanceláři provozního úseku – p. Vorel.
- Stavba bude rozdělena na dvě části , z nichž jedna vždy musí být v provozu

-Úklid a odvoz odpadů na ekologickou skládku – doklad při převzetí stavby.
- Po celou dobu výstavby zabezpečovat stavbu tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost
všech návštěvníků a ubytovaných ve školském a ubytovacím zařízení.
Termín realizace - 1.9.2008 - 15.11.2008
Veškeré nejasnosti doplní pan Miroslav Vorel – provozní úsek Boletice .
tel . 412 594 924 , mobil 720 269 610
Stavba podléhá stavebnímu povolení Města Děčín.

Vypracoval : Miroslav Vorel

Souhlasím se zadáním výzvy

Příloha : Výkaz výměr
Boletice nad Labem 31. 7. 2008

PaedDr. Jaroslav Žejdl
ředitel VÚ,DDŠ,SVP,ZŠ,SŠ a ŠJ

